
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

88.372009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحمزه محمد طارق نصرعامطب بٌطريبغداد1

87.512009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحمد كاظم جواد شٌماءعامطب بٌطريبغداد2

85.662009/2008االولصباحًذكرعراقًكركز سعٌد فاضل فرحانعامطب بٌطريبغداد3

84.662009/2008االولصباحًذكرعراقًعاشور سلمان منتظرعامطب بٌطريبغداد4

83.472009/2008االولصباحًذكرعراقًدابس صبٌح عصام سامرعامطب بٌطريبغداد5

83.082009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحمدان ٌوسف حسٌن نورعامطب بٌطريبغداد6

82.492009/2008االولصباحًانثىعراقٌهفرحان قاسم عادل دعاءعامطب بٌطريبغداد7

82.362009/2008االولصباحًانثىعراقٌهسلمان نعمه عبدالكرٌم غصونعامطب بٌطريبغداد8

82.332009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن مكاوي علوان زٌنبعامطب بٌطريبغداد9

81.472009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحالوب عبود قاسم اطٌابعامطب بٌطريبغداد10

80.342009/2008االولصباحًانثىعراقٌهدابس صبٌح عصام رونهعامطب بٌطريبغداد11

78.862009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحمود رسن جاسب رؤىعامطب بٌطريبغداد12

78.332009/2008االولصباحًانثىعراقٌهكاظم اسماعٌل عبدالكرٌم مروهعامطب بٌطريبغداد13

77.72009/2008االولصباحًانثىعراقٌهناصر هادي رائد سناءعامطب بٌطريبغداد14

76.392009/2008االولصباحًانثىعراقٌهخلف مهدي علً اسراءعامطب بٌطريبغداد15

74.842009/2008االولصباحًذكرعراقًعبدالغفور حمد دهام ناصرعامطب بٌطريبغداد16

74.582009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعباس عبدهللا احمد اسراءعامطب بٌطريبغداد17

74.572009/2008االولصباحًذكرعراقًزبون كاظم عبدالرزاق هشامعامطب بٌطريبغداد18

74.42009/2008االولصباحًذكرعراقًبهار جبار طالب احمدعامطب بٌطريبغداد19

74.192009/2008االولصباحًذكرعراقًعبد عونً جواد كمالعامطب بٌطريبغداد20

74.082009/2008االولصباحًانثىعراقٌهمحمود شاكر اسعد سلوىعامطب بٌطريبغداد21

72.462009/2008االولصباحًانثىعراقٌهسوٌدان كزار سامً مروهعامطب بٌطريبغداد22

72.032009/2008االولصباحًذكرعراقًحسٌن قاسم عالء فراسعامطب بٌطريبغداد23

70.462009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعبدالساده حسٌن محمد عذراءعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

70.382009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعلً حول غازي رسلعامطب بٌطريبغداد25

70.062009/2008االولصباحًذكرعراقًمعٌوف دابس جواد حسنعامطب بٌطريبغداد26

70.012009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعلً ابراهٌم صالح ورودعامطب بٌطريبغداد27

69.542009/2008االولصباحًانثىعراقٌهدلف محمود شاكر تٌسٌرعامطب بٌطريبغداد28

69.472009/2008االولصباحًانثىعراقٌهجاسم علً عدنان رشاعامطب بٌطريبغداد29

69.192009/2008االولصباحًانثىعراقٌهربٌع سلومً علً والءعامطب بٌطريبغداد30

68.992009/2008االولصباحًانثىعراقٌهجاسم مهدي عبود هندعامطب بٌطريبغداد31

68.882009/2008االولصباحًانثىعراقٌهفرهود ٌوسف ٌعقوب مرٌمعامطب بٌطريبغداد32

68.832009/2008االولصباحًذكرعراقًجبر عٌسى حسٌن حٌدرعامطب بٌطريبغداد33

68.732009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحمٌد قدوري مؤٌد تٌسٌرعامطب بٌطريبغداد34

68.732009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعبود عكروك غازي حوراءعامطب بٌطريبغداد35

68.722009/2008االولصباحًانثىعراقٌهفتٌن خلف فاضل نجاحعامطب بٌطريبغداد36

68.712009/2008االولصباحًانثىعراقٌهابراهٌم فاضل عباس افكارعامطب بٌطريبغداد37

68.152009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعباس علً حسٌن املعامطب بٌطريبغداد38

67.972009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعبدهللا موفق فرٌد بشرىعامطب بٌطريبغداد39

67.922009/2008االولصباحًذكرعراقًعسل حمزه جاسم كرارعامطب بٌطريبغداد40

67.782009/2008االولصباحًانثىعراقٌهناصر عكض خضٌر سناءعامطب بٌطريبغداد41

67.592009/2008االولصباحًانثىعراقٌهفرحان خضٌر صالح فلايرعامطب بٌطريبغداد42

67.112009/2008االولصباحًانثىعراقٌهسلمان قاسم عبدالكرٌم نورعامطب بٌطريبغداد43

67.072009/2008االولصباحًذكرعراقًكرٌم رحٌم عادل سالمعامطب بٌطريبغداد44

66.792009/2008االولصباحًذكرعراقًفرحان صادق محمد الدٌن صالحعامطب بٌطريبغداد45

66.742009/2008االولصباحًانثىعراقٌهاحمد نظٌر سعد هالهعامطب بٌطريبغداد46

66.622009/2008االولصباحًذكرعراقًشهاب احمد علً قحطانعامطب بٌطريبغداد47

66.532009/2008االولصباحًذكرعراقًخلٌل جمٌل خلٌل محمدعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

66.452009/2008االولصباحًذكرعراقًعلوان عبٌد جبار اسعدعامطب بٌطريبغداد49

66.432009/2008االولصباحًانثىعراقٌهدخٌل سالم علً محمد رشاعامطب بٌطريبغداد50

66.392009/2008االولصباحًذكرعراقًعلٌج هدرس كاظم احمدعامطب بٌطريبغداد51

66.372009/2008االولصباحًانثىعراقٌهدهام مظلوم حاتم امالعامطب بٌطريبغداد52

66.352009/2008االولصباحًانثىعراقٌهماهود كرٌم ٌسر صابرٌنعامطب بٌطريبغداد53

66.262009/2008االولصباحًانثىعراقٌهجبر شمخً جواد مٌادهعامطب بٌطريبغداد54

66.232009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحسن ناصر جلٌل اٌمانعامطب بٌطريبغداد55

66.162009/2008االولصباحًانثىعراقٌهجلود عبدالحسن عالء مٌساءعامطب بٌطريبغداد56

64.862009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعلً عباس خضٌر اسراءعامطب بٌطريبغداد57

64.832009/2008االولصباحًذكرعراقًعبدالوهاب حسوبً طارق همامعامطب بٌطريبغداد58

64.362009/2008االولصباحًانثىعراقٌهغالب فرحان منٌر نادٌنعامطب بٌطريبغداد59

64.032009/2008االولصباحًانثىعراقٌهاحمد محمد عادل اسماءعامطب بٌطريبغداد60

63.652009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعبد رفعت الدٌن عالء صباحعامطب بٌطريبغداد61

63.632009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعبدالكاظم صاحب كرٌم رٌمعامطب بٌطريبغداد62

63.32009/2008االولصباحًذكرعراقًمحمد صالح صبحً عائدعامطب بٌطريبغداد63

62.792009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن صبري ولٌد لمىعامطب بٌطريبغداد64

62.622009/2008االولصباحًانثىعراقٌهذٌاب عبد طارق سحرعامطب بٌطريبغداد65

62.42009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحمزه حسٌن جمال ضفافعامطب بٌطريبغداد66

62.112009/2008االولصباحًانثىعراقٌهسلمان مهدي صادق رٌمعامطب بٌطريبغداد67

62.112009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحمٌد تركً جمال سارهعامطب بٌطريبغداد68

61.732009/2008االولصباحًذكرعراقًعبدالرزاق حسام زاهرعامطب بٌطريبغداد69

61.382009/2008االولصباحًانثىعراقٌهطرفه خضٌر عواد وسناءعامطب بٌطريبغداد70

61.362009/2008االولصباحًذكرعراقًمحمود شكر مؤٌد رسولعامطب بٌطريبغداد71

61.252009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحمدان علً كاظم الهامعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

60.882009/2008االولصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم عدنان فرات فهدعامطب بٌطريبغداد73

60.82009/2008االولصباحًذكرعراقًحمٌد عبدالمنعم صالح سنانعامطب بٌطريبغداد74

60.792009/2008االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن حاتم سامً سجىعامطب بٌطريبغداد75

60.722009/2008االولصباحًانثىعراقٌهزكً علً محمد رسلعامطب بٌطريبغداد76

60.542009/2008االولصباحًذكرعراقًشٌحان عبدعون راشد رفعتعامطب بٌطريبغداد77

60.412009/2008االولصباحًذكرعراقًحسٌن ناصر عبد منافعامطب بٌطريبغداد78

602009/2008االولصباحًذكرعراقًنوري محمد شاهٌن احمدعامطب بٌطريبغداد79

59.912009/2008االولصباحًذكرعراقًحسن عبود عبدالجبار ٌاسرعامطب بٌطريبغداد80

59.022009/2008االولصباحًذكرعراقًظاهر هللا عطا محسن زٌدعامطب بٌطريبغداد81

85.62009/2008االولصباحًانثىعراقٌهسلومً كعود عبدهللا ازلعامطب بٌطريبغداد82

58.422009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعوده شبٌب دعٌر خدٌجهعامطب بٌطريبغداد83

58.42009/2008االولصباحًذكرعراقًمهدي كاظم حٌدر ماهرعامطب بٌطريبغداد84

58.272009/2008االولصباحًذكرعراقًنعمه حسن فالح الدٌن سٌفعامطب بٌطريبغداد85

55.582009/2008االولصباحًذكرعراقًمطشر صادق محمد سجادعامطب بٌطريبغداد86

55.472009/2008االولصباحًذكرعراقًسلطان حمٌد رشٌد رغٌدعامطب بٌطريبغداد87

52.532009/2008االولصباحًانثىعراقٌهعلً عبدالحمٌد هاشم جنانعامطب بٌطريبغداد88

64.252009/2008الثانًصباحًانثىعراقٌهحسٌن حسن فارس سرىعامطب بٌطريبغداد89

64.142009/2008الثانًصباحًانثىعراقٌهصادق حمودي عمران سهٌرعامطب بٌطريبغداد90

60.332009/2008الثانًصباحًانثىعراقٌهمحمود محمد عبدالرحٌم بانعامطب بٌطريبغداد91

59.152009/2008الثانًصباحًذكرعراقًعبٌد حمٌد كرٌم فراسعامطب بٌطريبغداد92

592009/2008الثانًصباحًذكرعراقًاسماعٌل محمد احمد منصورعامطب بٌطريبغداد93

58.622009/2008الثانًصباحًذكرعراقًمحمد مجٌد ناصح عقٌلعامطب بٌطريبغداد94

58.492009/2008الثانًصباحًانثىعراقٌهجاسم صالح فرحان هبهعامطب بٌطريبغداد95

57.352009/2008الثانًصباحًذكرعراقًموسى عبدالحسن محسن عالءعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

57.232009/2008الثانًصباحًانثىعراقٌهحسٌن سلمان حسٌن مٌسمعامطب بٌطريبغداد97

56.412009/2008الثانًصباحًذكرعراقًعمران شهٌد كاظم كاملعامطب بٌطريبغداد98

55.542009/2008الثانًصباحًذكرعراقًشرقً محمود عبدالحسن احمدعامطب بٌطريبغداد99

54.992009/2008الثانًصباحًذكرعراقًصالل صكر جاسم قثامهعامطب بٌطريبغداد100

54.432009/2008الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن عباس عٌسى عباسعامطب بٌطريبغداد101

53.952009/2008الثانًصباحًذكرعراقًطعمه جسام جوده اسامهعامطب بٌطريبغداد102

53.72009/2008الثانًصباحًذكرعراقًعبود ابراهٌم ظافر عبدهللاعامطب بٌطريبغداد103


